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بسم اهلل الرحمن الرحیم اعوذ باهلل من الشیطان الرجیم الحمدهلل رب العوالمین و الالوالو و السوالم  .سالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته

و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین السیّما علی بقیة اهلل فی األرضین ارواحنا آلماله الفودا  و  القاسم محمدعلی سیّدنا و نبیّنا ابی

 هلل تعالی فرجه الشریف.عجّل ا

مخفف مفهوم الگوی حفظ جهت را محضر دوستان گزارش دادم. عرض کوردم کوه الگووی حفوظ جهوت  صورتبهدر جلسه گذشته 

است.  سازجهتسازی اسالمی است. در واقع این الگو در حکم الگوی پژوهش حول موضوعات ن ریز الگوی مندرج در الگوی نظاماولی

و  ابعواد فطورت هسوتند سوازجهتتجربی قابل تحقیق و بررسی نیستند. به دلیل اینکه موضووعات  هایمدلبا  سازجهتموضوعات 

داریم. ایون الگووی پوژوهش نیاز ، پس ما به الگوی پژوهش خاص شودنمیحسی و تجربی تحلیل  هایروشفطرت با  هایپیچیدگی

ی نُه که در جلسات گذشته اشاره شد، همه طورهمانواقع  الگوی سطح پنجم تفکر که همان تفقه باشد است. در یشدهسادهخاص 

. الگووی حفوظ جهوت در واقوع شوودمیفقه حکومتی ما محسوب  اصولسازی اسالمی، چکیده جدول قاعده مندرج در الگوی نظام

رت از طریوق فطو مسولله؟ بوه دلیول اینکوه دهیممویفطرت روش تفقه را اصل قرار  ابعادچکیده روش تفقه است. چرا در شناسایی 

نیست. به دلیل اینکه  اعتمادقابلاگر تحلیلی هم در حوزه فطرت اتفاق بیافتد،  ندارد، تحلیلقابلیت حسی و تجربی موجود  هایمدل

اسوت. حوال بایود از ایون دنیوا سویر کنود و  شدهخلقکه عرض کردم برای عوالم دیگر  طورهمانآلیاژ فطرت بسیار پیچیده است و 

حسی و محودود  هایمدلبا  توانیمنمیاست،  شدهخلقی نیز پیدا کند. به دلیل اینکه برای قواعد و روابط دیگری دیگر هایآمادگی

الرسول برای شناخت فطرت موعباید  حتماًپیدا کنیم. پس کما اینکه در جلسات گذشته عرض کردم  آنیک تحلیل عمیق راجع به 

 ی رسول این است که به فطرت اشراف دارد. قطع هایویژگیحرکت کنیم. به دلیل اینکه یکی از 

 اسوت، سوازجهتدر جلسه گذشته عرض کردم که فهم الگوی حفظ جهت مبتنی بر سوه اصوطالا اسوتص اصوطالا اول، اصوطالا 

اول یوک توضویح  اصوطالابهبه جهت بود. بنده راجع  سازجهتاصطالا دوم اصطالا جهت بود و اصطالا سوم هم اصطالا ترجمه 

را شرا دادم اما این توضیحات امروز فهم موا را از موضووعات  سازجهتهمص گرچه در دو جلسه گذشته مفهوم موضوعات تکمیلی بد

نوام ابعواد فطورت و  در ابتدا سازجهتکه در جلسات گذشته عرض کردم، موضوعات  طورهمان. کندمی ترعمیقو  ترپخته سازجهت

، وقتوی یک بعد فطرت انسان غریزه جنسی است مثالًعد از فطرت را تالور کنید، بُابعاد شخالیت هستند. اگر شما یک بخش یا یک 

 سوازجهتفطرت تالور کنید، بوه ایون بخوش تالوور شوده یوک موضووع  هایبخشبا بقیه  آنیک بعد از فطرت را مجزای از روابط 

م دارد. پوس وعوا  فکور هوم یوک موضووع که انسان غریزه جنسی دارد، وعا  فکر هو طورهمان. انسان وعا  فکر هم دارد، گوییممی

اسوت. بنوده در حوال حاضور  سازجهتپس رفق و محبت هم یک موضوع  ،رفق و محبت است مسللهاست. قوام انسان به  سازجهت

 برای غیر معالوم وجود نودارد  آنامکان  –که عرض کردم  طورهمان –را احالا  کنم به دلیل اینکه  سازجهتموضوعات  خواهمنمی

بوا یکودیگر  آنراجع به برخی از ابعاد فطرت با یکدیگر صحبت کنیم. هر بعدی از فطرت را کوه در رابطوه بوا  توانیممی هرحالهباما 

 . ایمگذاشته سازجهترا موضوع  آنتفاهم ایجاد شد، ما در نقشه راه نام  آنصحبت کردیم و راجع به 

دیگر بحث را بیان کنمص علت این است که هر چیوزی کوه غیرقابول  باریک را در ایجاد ابداع کردیم؟ بنده سازجهتموضوع  چرا این

 آنراجوع بوه  حتمواًتالوور کنویم،  نبدون آفطرت و شخالیت را  توانیمنمیاز شخالیت بود، یعنی  حذفغیرقابل از فطرت و حذف

کلی اطالعات و تفکورات و درگیوری موضوع  آنراجع به  هاانساندر درون انسان وجود دارد، در وعا  فکر  یموضوع یک پرونده فکر
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که اطالعات مربوط به مسائل جنسی در او وجوود نداشوته باشود. بوه چوه دلیول  کنیدنمیشما یک انسانی را پیدا  مثالًوجود دارد. 

ن از شخالویت انسوا حذفغیرقابلوجود دارد؟ به دلیل اینکه این موضوع  هاانسانپرونده مربوط به مسائل جنسی در وعا  فکر همه 

 مسوللهیک تغذیه  مسلله مثالًوجود دارد.  آناز شخالیت بود، در وعا  فکر یک پرونده راجع به  حذفغیرقابلاست. هر موضوعی که 

یک پرونوده  هایانساندر ظرف فکر همه  –وعا  به معنای ظرف است  – هاانساناز شخالیت است. در وعا  فکر همه  حذفغیرقابل

به اطالعوات طو   نفرییکهمه افراد اطالعات مربوط به تغذیه را در وجود خود دارند. حال اطالعات وجود دارد.  آنفکری راجع به 

سنتی گرایش دارد، اطالعات یکی به ط  اسالمی گرایش دارد، اطالعات یکی هم به ط  مدرن است اما باالخره اطالعات این حوزه 

را  فکر کاردن باه آنهاا آنفکر کردند،  چیزییکوقتی به  کنند،به یک موضوعی فکر  هاانسانکافی است که در ذهن همه است. 

است.  سازجهت همخودآنساز است، است پس هر چیزی که فکر سازجهتجهت خواهد داد، به آنها خط خواهد داد. فکر همیشه 

 ساازجهتجنسی یک موضوع غریزه  مثالً. ایمکرده سازجهتاز شخصیت اطالق  حذفغیرقابلبه موضوعات  به همین دلیل هم ما

غفلات  هاانساان. کافی است شما از مدیریت مسائل جنسای در ههان کندمیرا به خود درگیر  هاانساناست به دلیل اینکه فکر 

  .پیمایندمیغلط را برای رفع نیاز جنسی خود  جهتیککنید، در این صورت افراد تصمیمات غلطی گرفته و 

فکر هسوتند  منشل سازجهتست، در مورد رفق و محبت هم به همین صورت است، همه مسائل در مورد تغذیه هم به همین شکل ا

. به دلیول اینکوه جوشدمیفکر  سازجهتمباحث ما در دوره مبانی نظری، سرچشمه فکر هستند. در اصل از موضوعات  اصطالابهو 

ایجواد جهوت  منشلیجاد فکر هستند و فکرها هم ا منشل سازجهت. پس به خاطر اینکه موضوعات از شخالیت هستند حذفغیرقابل

هسوتند. ایون معنوای اول  سوازجهتاز شخالیت موضوعات  حذفغیرقابل، خود موضوعات دهندمیجهت و هدف  هاآدمهستند به 

 که عرض کرد در نقشه راه الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت به چند سطح موضووع طورهماناست. به دلیل اینکه  سازجهتموضوعات 

 ین ابعاد فطرت و ابعاد شخالیت افراد است. همآن. اولین سطح شودمیگفته  سازجهتموضوعات 

نقطه شاروع روایاات ماا یاا از خاود یعنی نظریه اصولی بنده هم همین است؛ در همین قسمت و در داخل پرانتز عرض کنم کوه 

به شکل مفصل روایااتی راجاع باه  مثالًده است. بحث ش سازجهتهستند، یا از مسائل مرتبط با موضوعات  سازجهتموضوعات 

به شکل مفصال روایااتی  طورهمینیک بعد از فطرت است.  دقیقاً. یعنی نقطه شروع وجود دارد نکاح و خانواده و مسائل جنسی

اسات  ساازجهتاز هر چیازی کاه  ائمه. محبت روایت وجود دارد مسألهمفصل راجع به  تغذیه وجود دارد و یا مسألهراجع به 

  است. سازجهت. این معنای اولیه موضوعات انددادهرا محل بحث قرار  آنو  اندکردهشروع 

 سوازجهت هوم موضووع آنقرار دهود، خوود  تلثیرتحت  غیرمستقیمرا مستقیم و یا  سازجهتچیزی که این موضوعات  آنحال هر 

بر شخالویت و فطورت را  مؤثراز موضوعات  توجهیقابلعداد ( یک ت2 بلوک) راهه خانه وسط نقشه نُ آندر . ببینید شودمیمحسوب 

 است. بحث شده

این است کوه بور روی  سازجهتراجع به ابعاد شخالیت و فطرت بحث کنیم، یک معنا از موضوعات  خواهیممیبحث ما این شد که 

. یوک ایمکوردهبحوث  آناه راجوع بوه بگوییم که در نقشه ر توانیممیو  کنیدمیرا بحث  آندقیقاً یک بعد از فطرت دست گذشته و 

علوم  مسوللهعلوم.  مسللهدارد، مانند  –فطرت و شخالیت  – سازجهتفراوانی بر موضوعات  تلثیرسطح هم از موضوعات هستند که 

 موثالًاگور شوما عوالم را موثالً . رداگوذمی تولثیر هاانسوانیعنی توصیف موضوعاتی که در عالم است. این موضوع خیلی بر شخالیت 
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اثبات پذیر نیست پس علم نیست، در این صورت خیلی  آنکه حس نیست، صدق  هر چیزییتویستی تحلیل کنید و بیان کنید پوز

بر شخالیت که غیر حسی است از دایره اعتماد شما خارج خواهد شد. در حال حاضر مشوکلی کوه موا بوا جامعوه  مؤثر هایگزارهاز 

حسی جز سلول سلول بدن آنها شده اسوت. ایون  هایبحثو این  شدهعمیق  کامالًرا  هابحثدانشگاهی داریم این است که آنها این 

قرآن  هایگزارهکه آیا این  این است شوندمیروبرو  ایطلبهوقتی با یک  آنها سؤالنگاه پوزیتویستی و حسی دارند.  چیزهمهافراد به 

اثبوات حسوی قابول  گوییودمیکه شما  ایگزاره این گوییدمیه و قابلیت اثبات علمی دارند؟ ببینید متد علمی خود را اصل قرار داد

را در آزمایشگاه اثبات کرد؟ یعنی  آن توانمیاثبات کرد؟  توانمیروز قیامت که یک گزاره دینی است را  گویدمی مثالً؟ یا خیر دارد

 . کندنمیلم حساب تعارض بود را ع با آن مبنا در آنچهو بعد هر  دهدمیمبنا را نگاه علمی خود قرار 

حسوی و  هایمودلبوا  هواراحتیقیامت به ایون  مسللهداریم.  آندر قران راجع به  آیهقیامت که ما چند هزار  مسللهدر همین  مثالً

. شوودنمیمحسووب  تلثیرگوذارگزاره در ذهن یک نفر دیگر یک  مسللهآزمایشگاهی قابل اثبات نیست. به دلیل نگاه علمی غلط این 

محودود این است که افق زندگی شما به همین دنیوا  افتدمیقیامت را نبینید، اتفاقی که  مسللهکه شما در زندگی خود کافی است 

به شکل پیادهص خ  در این صورت یک تجهیزاتوی  همآنو  کندمی. گاهی اوقات انسان خود را برای یک سفر کربال آماده خواهد شد

در ایون صوورت بوه دلیول  امین بروید و برگردیدصخواهید به ورمی . اما گاهی اوقاتیسندنومیهم  نامهوصیتبرداشته و حتی برخی 

شوعاع  کل شخالیت تحتِ علم غلط شکل گرفت مسلله. پس اگر شودمیکمتر  آنبرای  هم نااست، استعداد انس ترنزدیکاینکه راه 

کوه  –در جامعه اشاره کردیم  آندر این جلسات هم به ی که ما طورهمان –خواهد گرفت. لذا ما باید یک بحثی را شروع کنیم  رقرا

متالور است؟ باید بوه جریوانی کوه حووزه  آنو یا سطوا دیگری نیز برای  شودمیآیا تحریک تجربی فکر، همه سطوا فکر را شامل 

ردن وجوود که عرض کردیم پنج سطح فکور کو طورهمان. حمله کنیم کندمیمنحالر هم به شکل ناقض آن ،فکر را به حوزه تجرب

است اموا در مودل پوزیتویسوتی تجربوه  آن مکملفکر تجربی است. تازه تجرب دینی ابتدای داللت نیست و  آندارد که یک سطح 

آغواز  جربه آغاز داللت و همه داللت است اما تجرب دینی مکمل داللت اسوت وپوزیتویست ت نظر از. شودمیابتدای داللت محسوب 

. باید این مباحث را شروع کنیم وگرنه اگر این نگاه علمی در جامعه ما باقی بماند، شخالویت افوراد ودشمیشروع  تلملداللت که از 

به دلیل اینکه شکل علم بور شخالویت و  است سازجهت. پس علم یک موضوع شودمیاین علم تجربی به چالش کشیده  تلثیرتحت 

 ،آنشود، نتیجوه  ایترجموهکنیم، وقتی علم  را درست پردازش سازجهتبحث ما این بود که ما باید موضوعات  است. مؤثر آنابعاد 

 سازخواهد شد. جهتغلط موضوعات  یترجمه

موا  خیلوی دا  اسوت. جمعیتوی در کشوور نآ بحثیازدهم  گرایتوسعه نفی سبیل که در دوران دولتمسلله ص زنممیمثال دیگری 

که ایوران بایود جزئوی از تقسویم کوار  کنندمی. بیان کنندمیریزه و طراحی تئو المللبینراج در نظام پیشرفت ایران را از طریق اند

. بیوان بیننودنمی ریزیبرناموهجهانی شود تا پیشرفت کند. یک نگاه این شکلی وجود دارد، یعنی مرزهای کفر و نفاق و ایمان را در 

فردا یک شورکت اگر ، کنیممی، ما هم با او کار بنددمید داامروز پژو با ما قرار مثالً، مشکلی ندارد. کارکردیم هرکسیکه با  کنندمی

. در کننودمییوک نقشوی تعریوف  نآ بوراینظام صنعت جهانی رفته و  نآ دردیگری باشد با او هم قرارداد خواهیم بست. بعد ایران 

ج ارنها در همین مودل انودرا بررسی کنید همه آ ipcحوزه نفت هم به همین شکل است. در حال حاضر اگر قراردادهای خودرو و یا 

که سوهام  کنندمیکه برای ایران یک نقشی تعریف کرده است. خیلی از آنها سعی  آیدمیهستند، یعنی یک بنگاه تولیدی از بیرون 

اما  کنندمیو تولید صنعتی هم پیدا  اتومبیلیک سهمی از نظم تولید  هم ناخودرویی داخل کشور را بخرند. حال ایرانی هایشرکت



4 

 

یوک  هایشورکتایرانی باید ذیل  هایشرکتبه این شکل است که  ipc( است. برای مثال در قراردادهای هاخارجی) آنهادیریت با م

و اقتالاد وجود دارد که اگر ما بخشی از  افزودهارزشبر مبنای  ،یک تقسیم کار جهانی هایحوزهدر همه  طورهمینکاری را بپذیرند. 

اگور شوما هموین شورکت ایربوا  را  موثالًشکل اسوت.  ناین تفکر به ای نظر ازما پیشرفت کرده است.  تقسیم کار شویم، کشور آن

در  همآناست. درست است که در یک کشور خاصی است، حتی برخی از قطعات  چندملیتیبررسی کنید، این شرکت، یک شرکت 

علق به همه است و تبدیل به یک شرکت هواپیمایی شده مت هاو سرمایه کنندمیهمکاری  باهم، همه شودمیکشورهای دیگر تولید 

 است. در حال حاضر همه دنیا به سمت این فضاها در حال حرکت کرد. 

کوه در دنیوا  هاییشورکتهفت و یا هشت شرکت مادر جهانی وجوود دارد کوه هموه ایون  تقریباًدوستان ما بررسی کرده بودند که 

حوال  - . برنودمیو کار را بوه جلوو  کنندمیمدیریت هستند که هستند و در واقع آنها  خدمه و وابسته به آنها به یک شکلیهستند 

  –توضیح خواهم داد.  را بیشتر آنوقتی در استراتژی صنعتی وارد شدیم ابعاد 

 بنوا اگور ضوربه نزنود.  هاانسوانخود را به شکلی طراحی کنیم که به رشد  هایهمکاریکه ما باید نظام  کندمییک مدل دیگر بیان 

، قائل به تحریک وعا  فکور شودمیجمعیت کفر محسوب   کنیم، به دلیل اینکه طرف ما جزتعریف الملی را بین هاهمکاریباشد که 

د. موا در جلسوات فکور محوروم شووکه ملت ما از فربه شدن به وعوا   شودمیباعث  هایهمکاریاین حال در یک سطح است. تنها 

تحریک فکر در سطح نهایتاً ، تجربیاز اشکاالت  ید رفعِایراد ما به کفر این است که کفر حداکثر و با گذشته مفالل بحث کردیم که 

آن دچوار مشوکل خواهود شود. تموام  هاانسوان، رشد کارکنید هاانسانظرفیت کفر  پنجمیک. خ  وقتی شما با پذیردمیتجربی را 

یعنوی  است، دانش به معنای ساینس. بنیاندانش )دانشگاهیان( شما صطالاابهفکر تجربی است.  آنالملی بر پایه بین هایهمکاری

به بهانه همکاری اقتالادی چهار سطح از فکر ملت را معطل کنیم. علت مخالفت بوا  توانیمنمیاست. حال ما  گرفتهشکلبر این پایه 

 . ایمکردهجلسات گذشته مطرا بوده که ما در  هاییبحثکفر این است که کفر سطوا فکر را محدود خواهد کرد. این 

سواز سواز و افوقهسوتند، اندیشه بخشالهوامالملی باید استقالل را پایه قرار دهیم. به دلیل اینکه روابط بین هایهمکاریپس ما در 

سوای جمهوور و سوفرای کشوورها رؤ وآمودهایرفتمشوخ  شوودص در ایون  هاسوازینم تا اثر روابوط در افوقمثالی بز هستند. یک

 مسولله که بین ما و فالن کشور یوک عقیوده مشوترک وجوود دارد، در فوالن کنندمیبیان  مثالًص شودمیهمیشه تکرار  ایجملهیک

بر روی اشتراکات دست بگذاریم، اما آیا در حوزه باید د در حوزه دیپلماسی  ممکن است که ما بگوییم نظرات ما مشترک است. حاال

شوت یوک کشوور را زندگی مشترکی با کفار طراحی کنیم؟ وقتی شما نظام معی توانیممیما زندگی هم به همین شکل است؟ یعنی 

ایون موضووع را امضوا  تووانیممیدر حال تغییر سبک زندگی هستید، آیا موا  آن بندپشت، کنیدمیالمل تعریف مندرج در نظام بین

روحانی یک کار درستی است و اسوتراتژی ایشوان درسوت  دولت آقای کارپسامضا کنیم  توانیممیبنده این است. اگر  سؤالکنیم؟ 

ج در نظوام ارانود موثالًبه این سومت بورویم کوه  توانیمنمیکار درستی نیست، پس ما  که این کار، کنیدمیاست. اما اگر خیر، بیان 

ی سوبیل شکسوته شود چوه سبیل را حفظ کرد. اگر نفو خود بپذیریم. باید نفی غیراقتالادیاقتالادی و  هایطراحیرا در  المللبین

. حوال در خواهد بود تلثیرگذارشخالیت و فطرت  مسللهبر روی  و دوباره دهدمی؟ سبک زندگی و روابط را تغییر کندمیاثری ایجاد 

هستند. پس این هم یک معنا از موضوعات  سازجهتپس همه  بودهبر شخالیت  مؤثرهمه  مسللهاست که این نه  مسللهه نقشه راه نُ
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خواهیم بگوییم به موضوعاتی که اثر عموده بور روی هموه ابعواد شخالویت دارنود هوم به عبارتی در معنای دوم می .است سازجهت

 شودص مانند مسلله علم، نفی سبیل و ... . ساز گفته میموضوعات جهت

ساز در موضوعات جهت کنیم که در مورد پردازشطور که جلسه گذشته عرض کردم، گاهی اوقات یک دوره تاریخی را طی میهمان

ساز در ایران، دوره سازندگی است. مثال آغاز انحراف پردازش موضوعات جهتعنوانبهآن دوره یک اثر خاصی اتفاق افتاده اسوت. 

های توسعه به نام سازندگی در ایاران ها داشت اما پس از تمام شدن جنگ، برنامهای به پرورش شخصیتنگاه ویژه امام خمینی

ی توساعه در کشاور تادوین ریزی قرار گرفت. البته بگذریم که پنج برنامهعنوان هدف برنامهو صرفاً مسأله معیشت بهحاکم شد 

های توسعه فقط موضوع اقتالاد و معیشت را هدف قرار داده استص یعنی فقوط . برنامهشده اما مسأله معیشت هنوز حل نشده است

گیرد. پس دوره سوازندگی یوک گیرد و مابقی ابعاد شخالیت مورد بحث قرار نمیمی ساز مورد بحث قراریک بُعد از موضوعات جهت

سواز بوه وجوود آورده اسوت، در نتیجوه ایون دوره نیوز موضووع خاص و یک انحراف ویژه در نحوه پردازش موضووعات جهت یدوره

وره سوازندگی، دوره اصوالحات و دوره شوودص دکنید، سه دوره مشاهده میساز است. به همین علت وقتی به نقشه راه نگاه میجهت

سواز ساز هستند. چرا به ایون سوه دوره، موضووع جهتکنید موضوع جهتعدالت محوری. این سه دوره که در نقشه راه مشاهده می

ساز و ابعاد شخالویت گوییم؟ به این دلیل که دستگاه مدیریتی کشور در آن دوره خاص تلثیر مثبت یا منفی بر موضوعات جهتمی

 ساز هستند.ساز نیز یک نوع موضوع جهتهای جهتذاشته است. پس زمانگ

گاهی یک مفهوم خاص باه ساز وجود داردص ساز بیان شدص یک معنای دیگری از موضوعات جهتتاکنون سه معنا از موضوعات جهت

راه باه ایان مفهاوم نیاز  ساز و ابعاد شخصیت، تأثیر خاص دارد؛ در نقشاهجهت یرسد. این تک مفهوم بر روی همهپذیرش می

ساز عصر فعلی جمهوری اساالمی مثال تعریف جامعه و تعادل از مصادیق مفاهیم جهتعنوانشود. بهساز اطالق میموضوع جهت

ساز نباشند. چرا تعریف جامعاه در موضاوعات عنوان مفاهیم جهتهای دیگر این مفاهیم بههستند؛ البته امکان دارد که در دوره

بنادی داند و آن را در بخش اعتبارات طبقهکند؟ دقت کنید! حوزه علمیه تعریف جامعه را اعتباری میکال ایجاد میساز اشجهت

ناظر باه اعتباارات نخواهاد شاد؛ بناابراین  -از نظر فقه موجود  -کند؛ اگر مفهومی وارد بخش اعتبارات شد، خطابات شارع  می

شاود. از اعتبارات است به عقاال واگاذار می ءدر نتیجه مدیریت جامعه هم که جز رد.گیمدیریت اعتبارات جزء بنای عقال قرار می

ی دینی بسازیم و از طرف دیگر به علت آنکه جامعه در ردیف اعتبارات دیده شده است، مدیریت آن باه خواهیم جامعهطرفی می

وم یکی از موانع مفهومی جدی است که حوزه علمیه افتد؛ این مفهسازی دینی اتفاق نمیعقال واگذار شده است و در نتیجه جامعه

کند. جامعه به لحاظ فنی دارای یک تعریف است که آن تعریف خاار  از به آن ورود نمی لت آنکه تعریف درستی از آن نداردبه ع

شارع است؛ یعنای خطابات شارع است و موضوع آن تعریف بنای عقال است. البته آقایان بحثی دارند که بنای عقالی مورد امضای 

شود؛ بنابراین اگار تعریاف جامعاه را کنیم اما در عمل مدیریت جامعه به طبقه متخصص واگذار میای دینی میگونهموضوع را به

  ساز است.ساز خواهیم داشت و به همین علت این مفهوم جزو موضوعات جهتهای جامعهتغییر بدهیم، موجی از طلبه

. فقط یک مفهوم است اما یک مفهوم مهم و تلثیرگذار اسوت "نقد تعریف جامعه"بفرمایید، نوشته شده را مالحظه  4-4-1اگر خانه 

شناسوی اسوت. طور است. تعادل دارای یک مفهوم فیزیکی و یوک مفهووم جامعهسازی است. مفهوم تعادل نیز همینکه مانع جامعه

انود. در شناسی تلمیم دادهواقع مفهوم فیزیکی را به حوزه جامعهکنند در شناسی را به صورت فنی بحث میکسانی که مفهوم جامعه
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ریزی کشوور دائمواً ایون اصوطالا را تکورار حال حاضر درک از مفهوم تعادل به معنای تعادل حول بخش اقتالاد است. نظوام برناموه

ای کوه تعوادل اقتالوادی را بوا مشوکل تعادل و توازن یعنی پدیودهتعادل است. مراد از عدمتوازن و عدمکند که جامعه دچار عدممی

ایم بور اسوا  تعریوف جدیود از نقشه راه که گفته 1-1-2مانند خانه  –کند. اگر بتوان تعریف جدیدی از تعادل ارائه داد مواجه می

یوزی سازی برداشته خواهد شد. این موضوع که چوه چمانع مهمی از سر راه جامعه -تعادل پیرامون بخش فرهنگ یا مسلله هدایت 

ای متعادل است؟ چه فردی متعادل است؟ این موضوعات را باید به چوالش کشوید. را باید به چالش کشید. چه جامعه متعادل است

گیرد. در نتیجه اگر تعریف این ریزی صورت میها بر مبنای این مفهوم، برنامهاین مفهوم نیز صرفاً یک مفهوم است اما در همه حوزه

سواز ریزی جامعه اتفاق خواهد افتادص بنابراین این مفهووم یوک موضووع جهتکند، تغییرات مهمی در برنامه مفهوم به درستی تغییر

 است.

سوه دسوته  ت.سوهاابعاد مؤثر بور شخالویت و فطورت انسان ساز در معنای اصلی خودشان به معنایهتطور خالصه موضوعات جبه

هوای انتخابوات در ایم که دورهمثال در نقشه راه گفتهعنوانسازص بههای جهتموضوع، تلثیر مهمی بر این تعریف دارند: نخست، زمان

 علت این موضوع آن است که دشمن از فضای انتخابات برای تغییر جهوتِ شوند.ساز محسوب میهای جهتزمان جمهوری اسالمی،

ن اتفاق خواهد افتاد. دشومن از ایون فضوا های زیادی همیچنین بوده و از این به بعد نیز تا مدتتاکنون این کند.جامعه استفاده می

یت نتیجه اگر مدیر در .گرا خارج شود و در برخی موارد نیز موفق بوده استکند تا از دل انتخابات، دولت یا مجلس غرباستفاده می

یم افتواد. دوموین موضووع، مفواهخواهود جهوت اتفواق  ساز، تغییرِدهیم، در پردازش موضوعات جهتهای انتخابات را از دست زمان

ساز استص مانند مسلله نفی سبیل، علم، قانون و ... . قالد بنده این بود که این اصوطالا ساز و سومین موضوع نیز مسائل جهتجهت

هوا، مفواهیم و تعریوف اسوت اموا زمان چهوارساز، منظورمان هر گوییم پردازش موضوعات جهتدر ذهن شما روشن شود. وقتی می

 81با توجه به این تعاریف،  شوند.ساز محسوب میت و فطرت، جهتعریف اول یعنی ابعاد شخالیساز به علت تلثیر بر تمسائل جهت

 اند.در قال  نقشه راه تدوین شده سازموضوع جهت

شووندص یوا آنهوا سواز نباشوند و موضووعات دیگوری جوایگزین سال بعد بسیاری از این موضووعات، جهت چهلالبته ممکن است در 

های بنابراین بایود بوه مودیریت پرونوده ساز هستند.عنوان موضوعات جهتبه هایشت و ... در همه دورهمثال مسلله رفق، مععنوانبه

توجه قورار  ریزی مورددر حوزه برنامه -سازها و مسائل جهتمفاهیم، زمان –ساز ساز فکر کرد. اگر آن سه دسته موضوع جهتجهت

ها اموهنزدایی از پایانمثال کافی است مسلله ترجمهعنوانعه بهینه شوند. بهها در جامبگیرند، موج  خواهد شد که پرونده فکری آن

اگر  پنجم ظرفیت فکر.استفاده از یکتنها و با جامعه علمی تفاهم کنیم که تفکر حسی یعنی  زدایی از علم را پیگیری کردهو ترجمه

اهد داد. سرعت از مرزهای دانش موجود عبور خورا به پردازی باز خواهد شد که ماشود ابواب جدیدی در حوزه نظریهاین مسلله حل 

ساز تغییر خواهد کرد. اینکوه مقوام معظوم روی دانش گشوده شود، آنگاه تحلیل همه موضوعات جهتکافی است افق جدیدی پیش

به معنای تقلیول فکور از هموه گیری نفی سبیل نادیده زیرا .اند مشکل عقل دارندبستهکسانی که به غرب دل :فرمایندمی رهبری

سازی کرد. دانش و ساینتیک و اندیشوه حسوی در در جامعه پیادهسطح از تفکر را  پنجتوان میپنجم آن است. سطح آن به یک پنج

به همین علت نفی سوبیل  دن فکر و این موضوع خالف عقل است وبستگی به غرب به معنای محدود کرغرب، جزو اصول است. دل

د ِ لَعتا انتهای کار باید بسیار مهم استص  َّا  ُ ْك لَعء َ ََ لَع  ُ ء ِشدَّا
َ
نتیجوه سوپر  تفواوت باشویمص درحفظ شود. کافی است نسبت به همین موضوع بی أ

 ساز برداشته خواهد شد. همه موضوعات جهت
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 علت؟ بهشود. به چه ساز آغاز میاز پردازش یک موضوع جهت ،ریزیگوید شروع برنامهبه اصل بحث بازگردم! الگوی حفظ جهت می

 ریزی در جامعه اسوالمی، فربوه نموودن وعوا  فکور اسوت. درساز، سرچشمه فکر هستند و غایت برنامهعلت که موضوعات جهت این

چرا ایون اصوطالحات،  :ریزی کنیم. یکی از دوستان سؤال کردندخواهیم بحث و برنامهنتیجه ابتدا باید بدانیم روی چه موضوعی می

سوازها، جهت –ع آن است که جدال ما با الگوهای توسعه غربی به محوریت یکی از این سوه بخوش خنثی هستند؟ دلیل این موضو

گویند چورا بوا توسوعه مثال میعنواناست. نباید در آغاز بحث، جهت خودمان را حاکم کنیم. به - ساز به جهتجهت، ترجمه جهت

کنود و الگووی زش میسعه صرفاً برخی از موضووعات را پوردایا خواهیم گفت که تو کنیمصمایکی از سه بحث را مطرا میمخالفید؟ 

ساز، محاسوبات غلوط را بوه پردازدص یعنی با محوریت موضوعات جهتساز میبه پردازش نظامی از موضوعات جهت پیشرفت اسالمی

د. یا اصل جدال بر سر فهم باش صورت خنثی طراحی کنیم تا برای طرف مقابل نیز قابلنتیجه باید موضوع را به کشیمص درچالش می

 gdpدرصودی و ارتقوا  هشوتهای توسوعه، رشود دانید که جهت در برنامهاست؟ می gdpجهت است، آیا ارتقا کشور به معنای ارتقا 

توانود ایم که سوود موادی نمیشود بحث کرد. قبالً گفتهپس به محوریت جهت نیز می شود،چیز با این مفهوم تنظیم میهاست. هم

توان جامعه را صرفاً . نمیشودمی" gdpافزوده و رشد ارزش"ش ریزی در این بخبرنامه معه قرار گیرد. اصطالا حوزهمحور حرکت جا

ایمص برخی از اساتید گفتوه بودنود کوه سوود اجتمواعی بایود محوور بر مبنای سود مادی تحریک کرد. قبالً اقسام سود را بحث کرده

کنیم. عنوان محور قرار بگیردص بنابراین گاهی اوقات در بخوش جهوت، بحوث مویتواند بهنمیریزی قرار بگیرد و سود اقتالادی برنامه

افتود. بور سور جهوت و یافتوه اتفواق مییا بیشتر هودایت« أهدی»و مؤمنین  یافتهنیز جدال، بین مؤمنین کمتر هدایتگاهی اوقات 

همین مشکل هستیمص طرف مقابول نیوز قالود دارد بوا جهوت ساز دعوا ندارند. ما اکنون در جبهه فکری فرهنگی انقالب دچار جهت

شویم. این جودال، جودال سوبیل و ساز به جهت دچار اختالف میریزی کند اما در فهم ترجمه جهتجامعه برنامه توحید برای رفقِ

کوه در قورآن  مفهوم سبیلساز به جهت همین جهت فهمندص مراد ما از ترجمهمی ای سبیل و صراط را بهتر از بقیهدهصراط است. ع

خواهید این نیاز را به جهت ربوبیت و توحید مدیریت کنید. دین، یک سبیل بوه شوما شما نیاز جنسی دارید و می .بحث شده است

اصوطالا اصطالا امروزی، چارچوب و نهاد رفع این نیاز خانواده اسوتص به کندص سبیل دین در این مورد، خانواده استص بهمعرفی می

 ساز به جهت است. قشه راه، ترجمه جهتن

 بیوتمراد از ترجموه، معنوای عرفوی کوه در ذهون هموه وجوود دارد، نیسوتص بلکوه در زیوارت جامعوه کبیوره خطواب بوه اهل

لَعءهَتلَع:»فرمایدمی ِِ
ََ لَع ِِ د 

این مفهوم به معنای نشان دادن سبیل است. این موضوع بسیار مهم است! ممکن است کسی قبول کنود  ،«رُج 

موا دو  تشخی  غلط داده شوود. ر مورد ترجمهصورت دینی رفتار کرد اما کافی است که داید در مورد پردازش غریزه جنسی بهکه ب

ای ایم. اسالم، یک بسته بحثی در مورد ازدواج دائم دارد و در کنار این بسوته، بسوتهچیز را در کنار مسلله ازدواج دائم فراموش کرده

شوودص بوه نظور ای راجع به تعدد زوجات دارد. در حال حاضر این سه بسته در کنار یکدیگر بحوث نمیتهراجع به ازدواج موقت و بس

ر چیوز ت. به علت فقدان شجاعت و سوواد و یوا هوعجی  جامعه ما همین اس درصدی و انحرافات جنسیِدو وچهلبنده علت طالق 

ترجمه غریزه جنسی به جهت توحید، سوه حکوم  ی نهادیِبسته شود.صورت ناق  و بخشی بحث میبه دیگری، ترجمه این موضوع

ها، مکمول است نه یک حکمص ازدواج دائم در کنار ازدواج موقت در کنار تعدد زوجاتص هر سه موضووع بوه علوت اخوتالف شخالویت

افتود یعنوی هموین آنجا که عرض کردم جدال مؤمنین بر روی ترجموه اتفواق می کنیم.ما ما فقط یک حکم را بحث مییکدیگرند ا

 گانه رفع نیاز غریزه جنسی. موضوع احکام سه
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طور مفالل بحوث البته در زمان دیگری وقتی موضوع خانواده را بحث کنیم، موضوع تعدد زوجات و مفهوم ازدواج موقت و دائم را به

است. این ترجمه های فنی و مهمی است. تلقی نشود که این احکام صرفاً در مورد غریزه جنسی خواهیم کرد. این احکام دارای بحث

سووار  - هاسوتلذت موجود در دنیوا، لوذت نکواا، برتورین لذت پنجاز  که به تعبیر امیرالمؤمنین –نهادی بر روی غریزه جنسی 

شاود؛ کار تربیتی زیادی در کشاور انجاام میمثال دیگر،  عنوان کند. یا بهشود و بیشترین کشش به سمت آخرت را ایجاد میمی

تردید، پشتیبان این موضوع، یک کار فکری است اما بنده به برخی دوستان ماثثر لقه صالحین است. بییکی از این کارها، طرح ح

خود چیز بدی است اما فهم بنده این است که ساختار اصالی تربیات، خودیگویم حلقه صالحین بهدر این طرح عرض کردم، نمی

وجود ندارد؟ نهاد خانواده در حال ضعیف شدن است و عوارض سوء شدن خانواده، نهادی خانواده است؛ چرا در کشور ما برای فربه

کنیم که آن در حلقه صالحین مدیریت نخواهد شد. دقت کنید! ترجمه غلط اتفاق افتاده است. نهادی را در مورد تربیت تعریف می

 شود.از دل آن، تربیت به معنای کامل خار  نمی

مثال ایون برناموه  عنوان توان این برنامه را تحلیل کرد. بهاز سه منظر می حلیل قرار دهیمحاال اگر برنامه ششم را با این نگاه مورد ت

ریزی هیچ برای مسلله رفق چه کرده است؟ برای مسلله معیشت یا مسلله فکر چه کرده است؟ بسیار عجی  است که در حوزه برنامه

گیرنودص سوپس نکننود، بوا مسوائل درگیور نشوده و تالومیم غلوط میها اگر فکر نشده است. انسانای برای موضوع فکر تدوینبرنامه

اهلل وقتوی برناموه الگووی  شواکنیم. انها، عوارض غلط این تالمیمات را مدیریت موینامه و قوانین و دستورالعملخواهیم با آیینمی

عنوان حوزه فکور را اً یک باب بهصورت نرم حذف کردیم، قطعسازمان مدیریت را به پیشرفت را تدوین کردیم و این جریان غیر عاقلِ

تووان بودون شدن حوزه فکر باید برناموه داشوته باشویم و نمیهای ما تغییر خواهد کرد. برای فربهکنیم. البته شکل برنامهتدوین می

 235توسوعه از  ریزی، اقتالاد است. برناموه پونجمایم که اسا  این نوع از برنامهطور مکرر عرض کردهبرنامه وارد این مسائل شد. به

حکم اقتالادی داردص یعنی نزدیک به نیمی از برنامه، اقتالادی است و البته نیمه دیگر نیز در خودمت احکوام اقتالوادی  108حکم، 

اند، الزامات آموزشوی هوم دارد است. اقتالاد الزمه حقوقی و قضایی هم دارد و این الزامات را ذیل بخش حقوقی و قضایی بحث کرده

 آموزشی بحث شده است.که ذیل احکام 

گو باز شودص در حال حاضر الگوی حفوظ وشده است آن است که باب گفت بنابراین علت آنکه این سه اصطالا به این صورت تعریف

 توان با مخاطبین تفاهم کرد.تر مینتیجه راحت صورت اجمالی توضیح داده شد و درجهت به

ساز را تالوور ساز قرار دهید. یک موضوع جهتید نقطه آغاز بحث را موضوع جهتتوانگرا وارد بحث شدید، میوقتی با جریان توسعه

کرده و ببینید در مورد این موضوع چه اتفاقی افتاده است. یا اینکه در مورد جهت با این جریوان وارد بحوث شووید. انتهوای جریوان 

اه، آگاهی و امید به زندگی اسوت. امیود بوه های توسعه، افزایش سطح رفهای توسعه انسانی. آخرین شاخ توسعه چیست؟ شاخ 

خره نیسوت! آیوا مسو سال زنده بماند. 70سال زندگی کند و حال امیدوار است که  69زندگی هم یعنی طرف مقابل امیدوار بود که 

ها، کنند و خوشحالی را هم با سورگرمیخوشحالی را شاخ  توسعه معرفی می کنند، میزانگذاری می بعضی از کسانی که شاخ 

دانند. در بحوث مودیریت شوهری تشوریح یافته میای خوشحال باشد را توسعهکنند. هر جامعهها ارزیابی میها و شهربازیپارک آبی

تووانیم روی جهوت می کننود!ها ارزیابی میها معنای عمیقی از تفریح را ندارند، با این وجود با این شاخالهکردیم که این نوع تفریح

هوا های پولی و موالی کینوز درسوت، هموه ایندعوا راه بیندازیم. اصأل سلّمنا، اصل رقابت درست، مکت  نهادگرایی درست، سیاست
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تر از ایون دهد. ولی فنّیوگو در مورد عاقبت توسعه را به ما میشود؟ صحبت در مورد جهت، توانایی گفتدرست، اما آخر آن چه می

 . کنیمها این است که ما راجع به ترجمهدو، 

برای الگو تشوکیل در حال حاضر که به فضل الهی  ی ملّیو این جبههایرانی پیشرفت ی توان الگوی اسالمی حرف ما این است همه

دَرَ لَعلَع»شده است،  خك
َ
لَعلَعأ   

َ
َ ْك د لَعلَعش َ    َ ََ لَع » .انه زده استجو «فَدز َظ  َ لك َغَ د ْك لَعَا    َ ََ ى ٰلَع»شوود. تور میشا اهلل یک روزی هم قویان «فَدز َغَ د ْك لَعلَعَا ٰ ِ لَعلَعََ ِِ دى شوا اهلل ان «س 

یعنی  -ی سخن ما در این جبهه یک کلمه استص ریزی کشور را جلو خواهد برد. همهروی پای خود هم خواهد ایستاد و نظام برنامه

ی درست فربه کنیود، بایود ترجموه خواهید فکر را به سمت جهتِغلط تشخی  داده شود. اگر میها ترجمه نباید  -سخن اصلی ما 

ی ی فکورِ تجربوههوای حووزههای فلسفه موجود نیسوت! کتابی فکر، کتابی فربه شدن حوزهآن را درست شناسایی کنید. ترجمه

وبیت اسوت. در رب تعقل و ساز فکر به جهتی جهت، ترجمهتی صالکه در جلسات قبل اشاره کردمص اقامهغربی هم نیست! همچنان

خواهیم های آن را در جلسه گذشته بیان کردم. اگر میهای حاکم بر پنج سطح فکر گنجانده شده است که مثالنماز یک دور مالک

يدَ لَعلَع»ی نماز برویم. جامعه را فکور کنیم باید به سرا  اقامه ِ
لَعلَعَءَّلا ِك لَعلَعِإ ك د    نّٰ ُا ِضلَعلَعِفلَعلَعَم  ك

َ ك
دىءلَعَءْل ٰٰقم 

َ
َ لَعلَعأ ٰٰ د اولین کوار کسوانی کوه تشوکیل حکوموت  «َءلصا

کند! هر پونج سوطح پیدا میاست. مگر در نماز چه سرّی نهفته است که اگر آن را اقامه کردیم، جامعه رشد  ی صالتقامهدهند امی

 های حوزه فکر در نماز نهفته است. از مالک

ی حمد سه مالک وجود دارد کوه موردم در سوه در روز گذشته عرض کردم سطح سوم تفکر، تدّبر است. در آخر سورهطور که همان

هوا را مورور بوار ایون مالکبه مغضوبین و الضّالین. شما فکر کنید که یک نفور در روز پنج ،انعمت علیهمبه ه تقسیم می شوندص دست

هوا ی تدّبر فعلی به تالوی  برسد که ضد این مالکدهد که در حوزهشود و اجازه نمیمیبرای خود او ی آن مواظبت کند، نتیجهمی

آنهوا روایوات ذیول مغضووبین را بخوانیودص  این را به مؤمنین یوادآوری کونمص که ی من مانده استاست. این سخن همیشه در سینه

به صوورت  پیامبرها هستند. یهودیان هستند. مالداق اتّم غض  که فرماندهی کفر را در زمان حاضر برعهده دارند، صهیونیست

را گفته است و داخل امت  یهودی امت من نباشید. یهودی امت پیامبر کسی است که شهادتینمواظ  باشید داند دائمی هشدار می

بور هور کوس حوج  :فرمودند کند. به عنوان مثال پیامبری یهود را رعایت نمیپیامبر شده است ولی مناسک به چالش کشاننده

نفاق است و مؤمن بایود کفور و  ی کفر و. چرا؟ چون حج به چالش کشانندهخواده رفتواج  شود و آن را ترک کند یهودی از دنیا 

آید، پس بوه نووعی همراهوی بوا کفور وجود میبکشد. وقتی مؤمن آن را رعایت نکرد، فرصت برای گسترش کفر بهنفاق را به چالش 

ءِضلَع»ست که رود. در حدیث ااست و از یهودیان به شمار می دِ لَعلَعءرلا عك ف ِ لَعلَعب ِ م  لَعلَعََقك ءِخِ د لَعََكدلا  ُ ََ . ایون یوک دایبه پیشروی او رضایت داده یعنی «ِِفدِ لَعَم

پذیرند یهودیان و مسیحیان امّت پیوامبر ی مهمی است، کسانی که جهاد را نمیلهاید آن را بحث کنیم. خیلی مسلها بباب است که بعد

 شود. هستندص یعنی عدم جهاد مؤمن عامل پیشروی و حاکمیت مناسک کفار می

ی ششم توسوعه کوه دهد. برنامهریزی به ما میی برنامهسه مالک برای ارزیابی حوزهالگوی حفظ جهت  -به ادامه بحث بازگردیم  -

کند؟ ساز توجه میجهتکنیم چقدر به موضوعات فت طراحی میای که من و شما مبتنی بر الگوی پیشرش روی ما است یا برنامهپی

 مالک است. یک کنید؟ این ساز توجه میبه یک موضوع جهتتنها کنید یا ساز توجه میآیا به یک سبد از موضوعات جهت
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ها ها که مهمترین دعواها هم دعوا بر سر ترجمه. یا دعوای جهت داریم یا ترجمهکندمی داربحث الگو را بسیار زبان سازیامالگوی نظ

شا اهلل جلسه آینده چندین ترجمه را بحث خواهم کرد و بعد به تشریح الگوی استخراج سؤال خواهم پرداخت. علت تشریح است. ان

ریزی تا انتهای آن بوه دنبوال انی پیشرفت است. از اول برنامهریزی با نگاه الگوی اسالمی ایرچند ترجمه، ملمو  شدن فضای برنامه

سازها بوه جهوت ی جهتی ترجمهریزی و دولت اسالمی حفظ هر ترجمه به جهت است. نحوهها هستیم. وظیفه برنامهحفظ ترجمه

هدایت است، قواعود اصوول  های تکمیلی است که قواعد استنباط آن را در آینده بحث خواهم کرد. آن قواعد، قواعد اصول فقهبحث

کند. یا شما فقیه حکومتی هستید یا در مقام مشاوره با فقیوه حکوومتی، فقه حکومتی است که چگونگی ورود به بحث را تبیین می

آورید بعد از آن در الگوی استخراج سؤال و در الگوی پردازش اجتماعی باید ترجمه را حفوظ، تقویوت و فربوه ترجمه را به دست می

و چارچوب و نهاادی اسات  سبیلترجمه تنها . زیرا سازها به جهتهای جهتها؛ ترجمهریزی یعنی حفظ ترجمهاصأل برنامه کنید.

سااز کافی است که شما ترجمه را رها کنید، جهتاما شود. ساز به سمت جهت صحیح پردازش میکه اگر حفظ شد، موضوع جهت

شوید مانند فالسفه، آن را نظری بحث کنیاد. حفاظ خداپرساتی و مجبور میشود و آن وقت به سمت جهت صحیح پردازش نمی

ساازی یم مغاز نظامگویسازی اسالمی چیست؟ میغز نظامپرسند مآید. سثال میجهت توحید از دل نظامات اجتماعی بیرون می

باه  ر به سمت جهت تعقال وساز فکی جهتطور که بیان شد نماز ترجمهساز به جهت است. همانهای جهتاسالمی حفظ ترجمه

 ی صاالتراه بیندازیاد. وقتای اقاماه را ی صاالتعقل قرار بگیرد باید اقامهخواهید که جهت ت. اگر میسمت جهت توحید است

  تواند وعاء فکر را به صورت عمومی تحریک کند.این چارچوب نمیاصالً کنید، فلسفه هم توانایی تحریک وعاء فکر را ندارد. نمی

راه اسوت و چگوونگی غلبوه تئوریوک بور  ل خوواهم شود کوه از افتخوارات نقشوهدا به تشریح بحث الگوی استخراج سؤاشا اهلل فران

 های غلط را تبیین خواهیم کرد. ترجمه

 القاسم محمدو صلی اهلل علی سیدنا و نبینا ابی
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 پرسش و پاسخ:

 ....یکی از حضار:

ود رساند. البته تفاهم هم غیر از تفاهم فقه موجریزی به تفاهم مینظام برنامه ها را با مؤمنین وفقیه حکومتی ترجمه استاد کشوری:

 شود. شود و جاری میصورت واقعی متذکر می بلکه بهگوید است، که فقط حکم را می

 القاسم محمدو صلی اهلل علی سیدنا و نبینا ابی

 

 

 


